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Hoje mentras caminhava pensava nos tipos ou modos de roda... Talvez serva compartilhar esses
pensamentos para esclarecer nosso trabalho e nossa comunicação cotidiana. Pensei em 5 tipos.
Obviamente eles podem se misturar ou complementar, mas acho que serve pensar suas diferências.
Em cualquer destas cinco opções a roda pode ter um moderador ou não.

Roda aberta: cualquer contribuição é válida. A regra é só escutar ao outro e deixar um tempo
para que todos se expressem.
Roda informativa: a roda se organiza para transmitir uma informação. Ela tem um objetivo
claro: essa informação tem que chegar a todos os participantes da roda. As perguntas e
comentários buscam esclarecer essa infrmação.
Roda debate: é uma roda aberta, mas não completamente porque se debate um tema ou
uma questão. A roda permite polemizar, intercambiar posições diferentes, discutir etc. O
objetivo desta roda é debater, é dizer: expor a discutir uma diversidade de posicionamentos.
O debate não precisa chegar a uma conclusão, a um final ou a um acordo. Mentras há tempo
a troca continua...
Roda deliberativa: se o objetivo da roda debate é o debate, o obtetivo da roda deliberativa é
chegar a um consenso ou decisão. Por isso, nesse caso o debate esta orientado à toma de
uma decisão.
Roda reflexiva: é uma roda na qual cada um fala em primeira pessoa sobre sua experiência,
sua percepção, seu trabalho, sua busca, suas dificuldades, seus aprendizados, suas decisões
para a etapa siguinte etc. não se busca nem polemizar (roda debate), nem chegar a um
acordo (roda deliberativa).
Bom talvez serva para nosso dia a dia, se não serve é só esquecer (-;
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